
Hledáte na letní prázdniny program plný zábavy? 
 

Kde? 
Asi 1 km od Českého Dubu směrem  

k zámku Sychrov.  

Kdy? 
11. 8. 2011 - 25. 8. 2011 

Za kolik?  
3850,- Kč na celých 14 dní včetně dopravy dětí z Jablonce nad Nisou, Rumburku, Varnsdorfu nebo Jiříkova. 

Pro koho je určen? 
Účastnit se mohou děti, které půjdou v září do školy a samozřejmě ty, které do školy již chodí                            
a ještě nedovršily 15 let. 

Pokud jste se rozhodly, že s námi pojedete, pak tedyPokud jste se rozhodly, že s námi pojedete, pak tedyPokud jste se rozhodly, že s námi pojedete, pak tedyPokud jste se rozhodly, že s námi pojedete, pak tedy    

vítejte na letním dětském táboře v Českém Dubu. 
Tábor se ukrývá v lese pod Ovčím vrchem. Asi 150 m 
z kopce pod táborem je českodubské koupaliště. Přímo 
v táboře jsou 3 hřiště (na minikopanou a volejbal). 
Nechybí ani ohniště pro velký táborák. 
Děti jsou ubytovány v chatkách po čtyřech nebo sedmi 
lůžkách. Pro stravování (6x denně) a společenské akce 
slouží velká jídelna. 

 

Program: 
Jednotlivé oddíly nabízí svým členům individuální 
program. Společnými aktivitami jsou např.: „Karaoke 
show“, volba Miss LDT 2011, soutěž v tanci, klasické 
a oblíbené diskotéky, celodenní výlet, táborové 
dovednosti, ... 
Tábor provází celotáborová hra, vyvrcholením je 
táborová olympiáda, karneval a pouť (soutěžní odpoledne 
s hodnotnými cenami). 

 

Kde získáte informace a přihlášku? 
Adresa: Občanské sdružení PROFIT  

Nová Ves nad Nisou 108  
468 27  Nová Ves nad Nisou  

Telefon: 724 073 669 nebo 483 721 146  Kamila Lubasová 

 776 006 267  Ing. Radek Pokorný  

E-mail:  tabor.profit@volny.cz 

www: www.tabor-profit.cz   (informace + online přihláška) 
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